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، وبىاء مؤسسات فعالة وخاضعة التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة  16الهدف 

 للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستىٍات

  

  

ز ًمثل هذ الدًىان الاهداف الفزعية الاكثر صلة بيشاط  ا التقٍز

الفساد وبىاء  ان ًؤدًه للحد مً والدور الذي ًمكً كجهاس رقابي

 -الاثيين: ينحيث ثم التركيز على الهدف ،مؤسسات فعالة

 6-16الهدف 

إوشاء مؤسسات فعالة وشفافة 

وخاضعة للمساءلة على جميع 

 املستىٍات

5-16الهدف   

الحد بدرجة كبيرة مً الفساد 

 والزشىة بجميع أشكالهما 
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"الحج من االحتيال والفداد في الجهات دليل الشذاط الخئيدي / اعجاد 
 2019/الحكهمية"

 
 

ان من اولهيات مكافحة الفدااد واحتيااا  
ااا الهقايااة احقااك ـرفااة واح  ااا   الهقايااة مشااذ  عذ  ال
نجاعاااااة مااااان ا يذاااااا  احتيااااااا  حت اااااا  واعاااااااد  
احمااااااااها  وا خاااااااااذ اح اااااااا ا ات ال انهناااااااااة  حاااااااا  

 السخالفان.
وادرا اااااا  مااااان قلاااااك دماااااهان ال قا اااااة السالااااااة 
اح حااااادذ لاااااية احولهيااااة   ااااادر  اعااااااد  الااااالاك 
احسي شاااااادذ لرحاااااا مااااان احتيااااااا  والفدااااااد فااااا  
الجااااااات الحكهمااااااة  لرسدااااااعا  عرااااا  اليخ اااااا  
و رسام انظسة مارهما اة وقهاعا الدرهك الساش  

  لرحا والهقاية من احتياا . 
صاافحة   55الااا ي ااا الااالاك عراا  مااا ي ااار  

وهاااه نيااااج عساااك اسااايس  ح  اااا  مااان عاااامان مااان 
اللحااااااق والي راااااا  واليحراااااااك لسخيراااااا  السشاااااااه  
الحام اااة وسااساااات الحاااا مااان احتيااااا  وشااالاات 
الفداااااااد والسسارساااااااات الفزااااااار  عرااااااا  السدااااااايه  
الاااه ش  والااااول   وساااااشا قاااار احمكاااان ليحهياااك 
نياااااج   ج  يشاااااا ودراسااااايشا فاااا  هااااايا السجاااااا  الااااا  

 ارشادات عسراة قابرة لري لا .نراجح و 

  

 5-16الهدف 

الحد بدرجة كبيرة مً الفساد والزشىة بجميع 

 أشكالهما 
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 اهجاؼ الجليل  .1
 ااهفا  م  اااا  مهتااا لاالدارات الاراااا  الجاااات الحكهماااة ماايم اعيسااادة عشااا و ااا اح اا ا ات  -

واليااااااابا  لرحاااااا مااااان وقاااااهت تااااااحت احتيااااااا  وشااااالاات الفدااااااد  وال ذااااا  عااااان وقهعاساااااا  
 واح  ا ات الي  مشلغ  ا خاذها ف  تا  ذلك.

الحكهماة ف    اام وادار  مخا   احتياا  والفداد  كافاة صاهرة   ساا  دعم ومدانا  الجاات -
يازز قارات  رك الجاات ويؤمن فاعراة نظم ال قا ة الااخراة عر  نحه مشظم واسايلاق  فا  

 . حاما احنذ ة والاسراات ذات الخ   الاال  الي  قا مشجم عشاا عسك اتياال 
لرحاا مان احتيااا  وشالاات الفدااد  يزاسن مداعا  الجاات الحكهماة عرا  و اا سااساة  -

 الذ وط والسي رلات وا  ا ات ال قا ة اليا  من شاناا ان  دام ف  الحا مشاسا.
 الجهات السدؤولة عن تطبيق الجليل االستخشادي .2

اااك الااهزي    - سااة فاا  الجاااات الحكهماااة  الااهزي   السحاااف   ـو احدار  الاراااا ومدااؤول  الحـه
 لاام  .مجرس اإلدار   السام  ا

ات الاامة  او أذ  ذكاك مساثاك  اسن  - لجشة الياقا  السشل  ة عن مجرس احدار  ف   الذـ 
الااكااك اليشظاساا  لرجاااة الحكهماااة والاايذ ميااهل  ماسااة اإلشاا ا  عراا  عسراااة و ااا و شفاااي 
سااساااة الحاااا مااان احتيااااا  وشااالاات الفدااااد  واسااايلم وم ا ااااة   ااااري  ساااا  عساااك ع اااار 

 الفداد  وأية تاحت عشيلاة بهقهعاسا.مكافحة احتياا  و 
السارا  اليشفايمهن ومارا  احقدام وييهلهن السدؤولاة عن  ذجاا الدرهك األخلق   و حاما  -

السخاا   السحيسرااة للتيااا  والفداااد  وم اقلاة مااا  فاعرااة   لااا  احساي ا اجاات السايسااا  
 ااد ورفا الي اري   ذأناا.لرحا من احتياا  والفداد و ها   ال قا ة الااخراة واع

مهظفاه مكافحااة احتياااا  والفداااد وياايم اخياااارهم ماان مخيراا  احخيراصااات واحقدااام ذات  -
الررة ف  الجاة الحكهماة لغ ض اإل  لت  السدؤولاات الاهماة لساام مكافحة احتياا  

 .والفداد
ل اة والدااساات األخا   مهظف  الجاة الحكهمااة فاساا ميارا  باا احلياازام   هاعاا الدارهك الس  -

باااا   ذات الراارة  فااام الزااها   ال قاباااة واإل اا ا ات السيراارة  سجاااحت عسرااام واحليااازام
 .من تاحت احشيلاة بهقهت احتياا  او الفداد  تالة عح لغ عن أية
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 كيفية قخاءة الجليل .3
 - السلت :ميأل  الالاك من ار اة ا زا  اساساة ا افة ال  الجز  الخامس الخاص 

 الجدء االول: االطار الشظخي 
ز هيا الجز  عر  ع ض لرسفاهام احساساة الي  سي هن محاك  حرااك و فرااك لا ازا  ال لثاة  ـر
اليااا   رااااذ  تااااق  ااام الياااا ض لسفااااهم احتيااااا  والفدااااد  وصاااهرهسا وملادجاساااا احساسااااة و  ااااام 

 مخا  هسا.
 السبادئ الخسذ لالحتيال وشبهات الفداد

 / دائسًا هشاك احتيال وشبهة فداد1بجأ الس
 / البحث عن االحتيال والفداد هه اول خطهة لمتخمص مشهسا2السبجأ 
 / ال يهجج حل من جانب واحج فسكافحة االحتيال والفداد مدؤولية جساعية3السبجأ 
 / االحتيال والفداد يتغيخان باستسخار4السبجأ 
 ية لمترجي لالحتيال والفداد/ الهقاية هي الطخيقة األكثخ فاعم5السبجأ 

 
 الجدء الثاني الهقاية من االحتيال وشبهات الفداد

 ايلاااا  الهقاياااة مااان احتيااااا  وشااالاات الفدااااد خااا  الاااافات األو  لري رااااك مااان اثارهساااا علااا  الحاااا  
ااز عراا  قااام الشااازاهة   األدناا   ولاااك ماان اهاام عشاصاا  الهقايااة ارسااا  و  سااا  ث افااة مؤسدااا اة  ـ 

السخا   الي   حا   أنذ ة الجاة  وف   ه  نياج  الي اام ساييسكن الجااة الحكهمااة مان و  اام 
ما فااة و ااااا الحااال  وهااك هاا   حا ااة الاا  ا خاااذ خ ااهات له ااا خ ااة لر ذاا  عاان احتياااا  
والفدااااد والهقاياااة مشاساااا ام انااااا ا ياااازت ذلاااك ويسكااان ان  لااااا  س اتاااك ا  ااا    ااااما  وان ا ااا ا ات 

 ـافاة ال  تا ما.الزل  السه هعة 
وهشااا مشلغاا  عراا  الجاااة الحكهماااة الياا  لاام يداال  لاااا ان  ل ااو او و اااو ا اا ا ات لرهقايااة ماان 

 -احتياا  والفداد ا خاذ الخ هات اح اة:
 /بشاء ثقافة مؤسداتية ووضع اطار مدتجام لمشداهة1الخطهة 

زاام الالا)  داخاك الجااة ان ال  افة السؤسدا اة ه  ال  ي ة اليا  ميااماك بااا الساهظفان ماا  ا
الحكهمااااة  مااان  ااااة وماااا األ ااا ا  الخار ااااة مااان  ااااة اخااا    وهااا  ذات صااارة  سشااااخ الاساااك 
واسره  ال ااد  وال اار  عرا  مشاقذاة ال زاايا والسذاا ك وماا    لاك ادار  الجااة الحكهمااة للني ااد 

 وماالجياا لاخ ا . 
ساراسة تااد الاالاك ار اا ماااما  اساسااة ول   نيح   من و هد ث افة مؤسدا اة ملشاة عرا  اساس 

ليلك وه   السااار احو  : اليزام ووع  احدار  الاراا والسهظفان  الساااار ال اان : و اا و  لاا  
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ماونااة الداارهك الااهظاف   السااااار ال الااق: السيا اااة  السااااار ال ا ااا: الي اااام  ويش ااهذ ـااك مااااار 
 عر  عاد من السؤش ات

 ن االدارة العميا بحاالت االحتيال وشبهات الفداد/ وعي كافي م2الخطهة 
ان واقااا الحااا  يذااا  الاا  ان الاامااا ماان الجاااات الحكهماااة  ذااا   ال  ااا عاان اداجاااا  وح  ااارك 
اهسااة السخاا   اليا   اااد ـاانااا اح  ااا وقاهت اما ا  اتياالااا  ميدالا فا   ا ر ماال   داام ماؤث  

  ذكك ـلا  عر  سساياا.
ال  الاهزارات  ها اة  وهيا مي را در ة ساة  ـو عالاة من الهع  لاا  احدار  الارااا ومداؤول  الحـه

الااا اذ  الساااارا  الااااامهن  اعزاااا  مجراااس احدار   لجاااان اليااااقا ...ال  . لزاااسان  اااهفا  احدراك 
ال اف  حنهات احتياا  وشلاات الفداد حساسا  رك احنهات الي   هظ  الي شهله اا الحام ة    ي ة 

 من الراه ة ا يذافاا اح  اا في   جاك 
اا  يسكان ان  اازز  وقا قام الالاك عا  م ي تات لفام قزايا احتياا  والفدااد فا  با اة الاساك ـو
ادوار مارا  احقدام من  اة اول  والسهظفان من  اة ثاناة واصاحا  السراالح مان  ااة ثال اة. 

 / التقييم االولي لسخاطخ االحتيال والفداد3الخطهة 
مي رااا ماان الجاااات الحكهماااة اليااا  سااه    لاا  الااالاك حو  ماا   ا اا ا    اااام اولاا  ل ااااس مااا  
اات احتياااااااا  وشاااااالاات الفداااااااد ور  اااااااا ب  يياااااااا ورسااااااالياا واهاااااااافاا وخ  اااااااا  فاساااااااا لداااااارـه
احسي ا اجاة واعااد    ي  اول  لسخا   احتياا  والفداد الي  قا  يا ض لاا انذ ياا وعسراا اا  

دااش  لاااا  اااا ذلااك  حامااا ن ااال الل نااام  الهقاااج  ماان خاال  و ااا سااسااة لرحااا ماان احتياااا  لاي
 والفداد. 

وقا  زسن الالاك نسهذج اسيسار  الفحص الد يا لغ ض مداعا  الجاة الحكهماة ف  ما فة 
السديه  الاام ح  ا ا اا الهقاجاة وما  ـفا  اا لسها اة مخا   احتياا  والفداد الي  قا 

 ا ض لاا. ي
 / تقخيخ التقييم االولي لسخاطخ االحتيال والفداد4الخطهة 

 اااا قاااام ف ياا  الي اااام بيحراااك نياااج  اساايسار  الفحااص الداا يا واليا ااا ماان اح ا ااات الااهارد  ومااا  
مرااااقاياا ماان خاال  اح االت عراا  احولاااات والهثاااج  السااازز  لل ا ااة  ماايم اعااااد    ياا  الي اااام 

ميزاسن الف ا ات احساسااة اهسااا  وصا   لاااة الاساك و شاهت الشذااط  مارهماات احول  عر  ان 
عن السخا   السحيسرة ف  ال  ات اليذ  اسك فاذ الجاة الحكهماة  نياج  الي اام احولا  لسخاا   
احتياااا  وفاا  اساايلاان الفحااص الداا يا   الشياااج  احيجاباااة والداارلاة الياا   اام اليهصااك الااااا ماان 

السداايرسة  ن اااط ال ااه  والزااا  فاا  الزااها   السه ااهعة ماان قلااك احدار  الاراااا   خاال  اح ا ااات
 احسيشيا ات  اليهصاات الاسراة ليازيز ن اط الزا  واليحداشات اليا  يجار ال اام باا .  

 / سياسة رقابة االحتيال والفداد 5الخطهة 
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ف  السخا   الي  من  و اكس الشا  واح  ا ات السيلاة من قلك الجاة الحكهماة لريحكم
ذااافاا  ماااا م اعاااا   السحيساااك ان  ياااا ض لااااا اثشاااا  مسارساااة نذاااا اا  واليااااابا  اللزماااة لسشاااااا ـو
ال    السشاسا ما الخ   السه هعة مان قلاك احدارات الف عااة فا   راك الجااة  ادار  السذاي يات 

زدوا اااة او اليزااار  فاا  واليااقاااات  السااهارد اللذاا ية    شهله اااا السارهمااات ...الاا   ليجشااا اح
 الدااسات او الخ   السه هعة.

 -ويجا ان  يزسن الدااسة ما يأ  :
 احدوار والسدؤولاات ال جاداة لرساشاان به ا و شفاي الدااسة  -
  حاما و  اام مخا   احتياا  وشلاات الفداد الي   حا   اسك الجاة الحكهماة. -
 ادعا ات وتهادث احتياا  والفداد. اليهاصك ونذ   ه ااات ته  ـافاة اإل لغ عن -
 اسالاا الياامك ما تاحت احتياا  وشلاات الفداد السكيذفة والسلرغ عشاا. -
 ميا اة  شفاي سااسة مكافحة احتياا  والفداد داخك الجاة الحكهماة. -

 الجدء الثالث: الكذف واالبالغ عن االحتيال وشبهات الفداد
وشاالاات الفداااد  ذااكك ـامااك   السااا ان هشاااك أشااخاص ح يسكاان ال زااا  عراا  خ اا  احتياااا   

لااامام الااااافا حر  اااا  عسرااااات اتياااا  أو اليها اااؤ ماااا الخااا ين لر اااام بااايلك  لااايا حباااا أن   اااهن 
   شاات ال ذ  م نة وقابرة لري ا  لسها اة اليغا ات السخيرفة ف   رك السخا  .

 -  مداجك اساساة وه :3وييشاو  هيا الجز     
الخقابة من خل  ثلث   ل اساساة وه :  سبل الكذف عن االحتيال وشبهات الفداد االولى/
اات احتيااااا  وشااالاات  الجاخميػػػة  اعيلارهاااا سااالح فااااا  فااا  تساياااة الجااااة الحكهمااااة مااان سااارـه
الي  يسكان أن  اهف  انايارا  ملكا ا  عان احتيااا  ويسكان   دااساا الا   واالشارات التححيخيةالفداد  

ن السخااااا   وهاااا   مخااااا   الاسااااك  مخااااا   با ااااة الاسااااك  مخااااا     شهله اااااا ثاااالث ف ااااات ماااا
 السارهمات .

و يس ااك فاا  أتااااث محاااد  قااا   ااهن مؤشاا ا  عراا  وقااهت احتياااا  او الفداااد  وتشبيهػػات االحتيػػال 
وماان السسكاان ان  ظااا  اليشلااااات فاا  الاامااا ماان الرااهر وتدااا الظاا و  مشاااا   غاااا  الهثاااج  

م السك ااااا  لرحلااااا  احباااااا) ـو ااااا   الحاااااك والذااااا ا ليراااااحاح اللااناااااات  والداااااجلت  احسااااايخاا
اليشاقزااات فاا  اليهقاااا أو خاا  الاااا  قلااه  اليدااهيات السالاااة  اعيساااد الشداا  ال ااهان  فاا   هثااا  

 السااملت...ال  
مشلغا  ان   فاك الجااة الحكهمااة و اهد سااساة  ه اح  الهسااجك السايساا   الثانية/ الية االبػالغ 

الاسراات السذلههة او  اذ سرهك قا مش هذ عرا  افااا  اتياالااة او شالاات فدااد   لل لغ عن
وان   ااهن الدااسااة وا اااحة ومفاهمااة ل افااة السااهظفان ليذااجاا اح االغ الفااهرذ عاان السخااااو  
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والذكهك بيرك احفاا  والذلاات  ذكك ملاش  ال  ماراجام عن  هفا  وساجك بامرة خاارج قشاهات 
 اليهاصك الساياد .

 الثالثة: كيفية تقييم االدعاءات السقجمة
عسراة   اام احدعا  ماسة  اا ـهناا م امة ح خاذ ق ار   ذان الخ ه  اليالاة  و سج د اسيلم    

ا ااالغ او ادعاااا  عااان شااالاة فدااااد او سااارهك اتيااااال  مشلغااا  عرااا  الجااااة الحكهمااااة   ااااام الحالاااة 
ا هلاااة ومرااااقاة السارهمااات احولاااة السلرااغ عشاااا  اساايشادا  الاا  مؤشاا ات اولاااة  يس ااك بااا  مااا  م

دراسة و ا احدار  اليا  وقا  سن ن اقاا الدارهك احتيااال  السلراغ عشاذ  السراار الايذ ـذا  
 عن تالة احشيلاة بهقهت الدرهك احتياال  .

مشلغااا  عراا  الجاااات الحكهماااة ع اا ا   الخابعػػة/معاييخ قيػػاس فاعميػػة اسػػاليب الكذػػف السطبقػػة
ااسات شامرة لري شاات السايسا  ف  ـذ  احتياا  لزسان عت از   ام  غااة الهصاه  علا  تالاة   

ال ذ  عن افاا  اتياالاة او شلاات فداد   ال امك  وماالجة  هانا ال رهر فا  الااات ال ذا  
لاماا و حداشاا  ذكك مدايس   وقاا تااد الاالاك عااد مان السؤشا ات اليا  يسكان اعيسادهاا فا  هايا 

ال مشاا عاد  لغات مزاعم احتياا  والفداد الي   ر ياا الجاة الحكهماة  عاد الحاحت الي  الدا
 م ا  ا  اليح ا  باا م ارنة  الااد ال ر  لرللغات السدايرسة  عااد ال زاايا اليح ا ااة فا  تااحت 

 احتياا  والفداد الي   م  تراا ...ال  . 
 ل وشبهات الفداد الجدء الخابع االستجابة لحاالت االحتيا

از هاايا الجااز  عراا  احسايجا ة لذاالاات الفداااد او احتياااا  السلراغ عشاااا او السكيذاافة ماان خاال   ـر
ا  ا  اليح ا  وإقامة اإلسشاد السادذ عر  م   ا الفاك  أدلة اإلثلات عر  اخايل  أنهاعااا  مان 

ليحاماااا اح ااا ا  الال ااا  قلاااك الجااااة السخيراااة ساااها  عرااا  مدااايه  الاااهزار  او الجااااات ال قابااااة  
 السشاسا ألو ذ ال رهر الي   م  حاماها

وف  ملت  الالاك  م ارفال نسهذج ـامك لي اام مخا   احتياا  ف  مرح  او  و نسهذج سااسة 
 الحا من احتياا  وشلاات الفداد ف  مرح  ثان.

بػالتطبيق خػالل شػهخ  تم اعسام الجليل عمى جسيع الهزارات والجهات غيخ السختبطة بهزارة لمبػجء
كسا تم وضػع خطػة لستابعػة نجػات التطبيػق وتقيػيم الشتػائ  والتػي سػتبجًا   2020يشايخ/–شباط 

نهاية العام الحالي، وسيخافق تشفيح الخطػة تقػجيم العػهن الفشػي لمجهػات الحكهميػة فػي التطبيػق 
حتيػػال مػػن خػػالل تشظػػيم ورش العسػػل التهعهيػػة ومدػػاعجتها فػػي لػػياغة سياسػػات الحػػج مػػن اال

 وشبهات الفداد الخالة بها وبسا يشدجم مع بيئة العسل الدائجة فيها. 
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 الاوشطة الزئيسية 

اااجز نظاااام الشزاهااة اله شاااةان أ اااز  ال قا ااة الارااااا  و اااؤدذ دورا   هه يااا  فاا    ازياااز   عتااا  ـر
و اليال   ازيز ال  ة الاامة  الحكهماة  مداجرة وشفافاة ونزاهة الحكهمة ومؤسدات ال  ات الاام 

اراااا ماان أدا  مااماااا فااا   حا ااة الاا  ـدااا ث ااة السجيسااا وأن ول اا   اايسكن أ اااز  ال قا ااة ال
مشظاا  الاااام عراا  أنااام  ااام ين  ال  ااة وناازياان  و اااا أدا  الي اااام الاايا   لرشزاهااة  احنيهسااشو  

 الهسارة الي   داعا أ از  ال قا ة الاراا ف  هيا الراد.

ا ااة اساايخااماا ليحراااك السخااا   فااا  يلاااة لري اااام الاايا   لرشزاهااة و دااي اا األ اااز  الاراااا لر ق 
اليا  قاا  يااا ض لااا  ولي اااام مدايه  نزاهج أنظسياااا إلدار  الشزاهاة  و اااا  األدا  علا  الهقايااة 
مان الفداااد وو اا قاجسااة مان اليهصاااات اإلدارياة لاااعم نزاهاة الجااااز ال قااب   و اااا أدا  سردااة 

احر  اا  باهع  الشزاهاة باان   سكن مديخامااا من  رسام سااسة نزاهة مفررة وفا  الهقاو ذا اذ
 السهظفان. 

خاال  شاااا  فاا  ال هيااو احنيهسااشو مااار  شااارك الااامهان فاا  دور   اااريا وفاا  هاايا الداااال 
ة ـاااك مااان احردن واللحااا ين و اااهنس والجزاجااا  والداااهدان  سذااا  2502 اااانهن األو   وُعساااان اـر

و اااا الهرشااة الياريلاااة قامااو ـااك   السسر ااة الا  اااة الداااهدية والاااسنوق اا  وال هيااو ومراا  و 
  هنس والا ال وال هيو  أ  ا  عسراات   اام ذا اة ف  أ از ام.

 ا ب نامجااا  ااوناااا فاا  السش  ااة الا  اااة وفاا  م ترااة ثاناااة نفاايت محكسااة الياااقا  الاهلشايااة مااؤخ
 حو مدس   ش ا ة  بااا  اليا وي  لسلاادل السداا لة والذافافاة و ازياز الذا ا ة و  اايم الااعم 
احقيرااادذ فاا  السش  ااة الا  اااة وشااسا  اف ي اااا  ـسااا ماااا  الاا    هيااة الالقااات بااان الاااو  

ة ـاك  احردن و اهنس والجزاجا  والااا ال  ماان الا  ااة واحسايفاد  مان الخلاا ات السيلادلاة  و سذااـر
ااان الشذاااط احو  لرل نااام   اااريا مااار ان لرحرااه  عراا  شااااد  مااار   وللشااان و السغاا    ـو

  امااا الخ ااه  ال اناااة ف انااو 2506مخاايص عراا    لااا  احنيهسااشو خاال  شااا  ـااانهن او  

 6-16الهدف 

إوشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة 

 على جميع املستىٍات
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سرااات   ااام مان قلاك   ع6 شظام ورشة عسك لي لاا  احدا  فا  اللرااان الساشااة تااق  ام  شفااي  
  اشاااخاص يزااام عزاااهين مااان محكساااة اليااااقا  الاهلشاياااة 3ف يااا  عساااك مايساااا مذاااكك مااان  

ان الحاصااران عراا  شااااد  مااار  للنيهسااشو خاال  عااام  واخياايم  2507وعزااه ماان السذاااـر
الل نام  اعسالاذ  ا اا ا يساات خياام  لسشاقذاة الااروس السدايفاد  و لااد  الخلا ات تاه    لاا  

افاة ميا اة  شفاي اليهصاات السيسخزة عن الي اري  الرادر .احنيهسشو   ـو
فااااي ياساااك الاااامهان تالااااا  عرااا   ش 2507وفااا  سااااال  شفااااي  هصااااات    يااا  احنيهساااشو لااااام 

 -السذاريا اح اة:
 االستقاللية وتعديد العالقة والتعاون مع الحاب السرالح. مذخوع -
مذػػخوع قهاعػػج الدػػمهك االلكتخونػػي لمحفػػا  عمػػى سػػخية السعمهمػػات والتعامػػل فػػي وسػػائل  -

 التهالل االجتساعي.
   مذخوع تحميل السخاطخ السؤسداتية لمجيهان. -
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دليل مؤشخات قياس الشداهة في الجهات الخاضعة لمخقابة )مذخوع الشداهة ثانيًا: 
 2012/السؤسداتية(

 
السؤسداااااا اة  انااااااا الي ساااااا   اااااا   الشزاهاااااة 

الفااااااااا  إل ااااااا ا ات   فاااااااك و اااااااازز الدااااااارهك 
الرااحاح لسهظفااااا  فشزاهااة السؤسدااة  ياراا  
 ال هاعااااا واحنظسااااة والدااسااااات واح اااا ا ات 
الياا   حااادها و شفاايها السؤسدااات الاامااة فاا  
مخيرااااا  الاسرااااااات ـااااالدار  الساااااهارد اللذااااا ية 
 اليهظاااا  والي قااااة  وخ ااا  احدار   و  اااايم 

امات  الذااااااااا ا   والس اقلاااااااااة  واليااااااااااقا  الخااااااااا
 .واحش ا 

 
 

 الغاية من الجليل                                  .1

وماان هاايا السش راا   ااا  هاايا الااالاك لا ااام الاااعم واإلرشاااد لر قلااا  والسسارسااات الفزاار  عشااا ع اا ا  
ليازيااز  والسحاساالة  احنيهساااذ اعسااا  ال قا ااة وفاا  السااااما  الاولاااة لا اااز  الاراااا لر قا ااة السالاااة 

 الشزاهة السؤسدا اة من خل  اح  
دعاام ال قا ااات الاا لث الياا  يسارساااا الااامهان  مالاااة  ادا   الياازام   فاا  ا ااار الاسااك السؤسداا   . أ

 لسكافحة الفداد 
ااز عر  الجهاناا الهقاجااة فا  مكافحاة الفدااد  كافاة صاهرة وا لاات ماشا  الشزاهاة احيجااب   .   اليـ 

ا  الهقاج  .و اليااال  فاااه ح يذااسك عسراااات اليح ااا  فاا  تاااحت الفداااد او احتياااا  او  السااش
 غدك األمها  او اإلتالة ال  الجاات اليح ا اة او ال زا .

مدااااعا  الجااااات الحكهمااااة فااا  ع ااا ا  فحاااص مفراااك لفاعرااااة اللااااات الس ل اااة فاااااا ليازياااز  . ج
 . 2535ح ا  أهاا  اليشساة السدياامة الشزاهة ودعم  ه اات الحكهمة لسكافحة الفداد و 

ز  . د   ايم مؤش ات ل ااس الشزاهة لا  الجاات الحكهماة من خل   هفا  مشا    امر  فاا  مـ 
عر  ال ام األخلقاة الي   اعم و ازز الشزاهاة السؤسداا اة علا   لشا  عساي ا اجاة وقاجااة  اساك 

 اجا  ف  ال  ات الاام.عر   سكان اإلدار  والسهظفان من  اك الشزاهة ث افة س
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-قدم الجليل الى ثالثة اجداء وكسا مهضحة في الذكل ادناه: .2

 
 (2شكل رقم )

 السرجر/دليل مؤشخات قياس الشداهة في الجهات الخاضعة لمخقابة
 

/ يتم تشفيح ورشة العسل خالل السخحمة الثانية من تطبيق الجليل اذ يتم في التطبيق  حلامخ  .3
 -( الخئيدية والستسثمة بػ:3هحه السخحمة تهزيع استسارات التقييم الػ)

     اام مها ن الزا  السيأصرة0اسيسار    . أ
از عر  احنذ ة ذات الخ   الاال  والي   ايل   وييم من خل  هية احسيسار  اليـ 
ا    قابراة لرياا ض حنياا اات الشزاهاة  وذلاك لغا ض اع اا   راك احنذا ة احهسااة الشدالاة 
الاالاااة عشااا ال اااام  اااليخ ا  لاسراااة الي اااام ليحامااا ن اااط الزااا   سه ااهعاة وتااديااة  سااا 

اااز عراا  احنذاا ة الياا    ااهن ا  اا   ا  ااا  لرخ اا   وهشااا حبااا ماان  رااشا   يسكشااذ ماان اليـ 
  - رك السخا   ال  نهعان:

 السخا   الي   حاث  دلا الالقة ما اللا ة الخار اة.  -احو 
 السخا   الي   يار   لدار  السهارد الاامة. -وال ان 
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 تقييم عهامل تعديد نقاط الزعف الستألمة( 2استسارة ) . ب

ساا ما   اا   حاما األنذ ة واإل  ا ات األ     ا  ا  لسخا   الشزاهاة واسايخلص نياججااا ـو
  اعاالة  سااايم  شاااو  السؤشاا ات السيار ااة  الاهامااك الياا   ااازز ماان ن اااط 0ذـاا ة فاا   احساايسار 

 الزا  و زيا من اتيسالاة اليا ض لرسخا   السيأصرة ف  عسك الجاة الخا اة لري اام.
هاماااك هااا   اليا ااااا  ااااإل  ا ات  اليغاااا ات الدااا ياة فااا  با اااة الجااااة  احدار   و يس اااك  خسداااة ع 

سا مه ح ادناة:  -السهظفهن والسذا ك   ـو
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 -والذكل ادناه يهضح جدء من محتهيات االستسارة :

 
 مؤشخ تقييم مجى فاعمية نظام الخقابة عمى الشداهة ج. 

 اا اسيخلص نياج  احسيسار ان الدا  يان  نياج    اام ماها ن الزاا  السيأصارة وعهاماك  ازياز ن ااط 
الزا  السيأصرة  ساكهن  لمكان ف ي  الي اام مشاقذة مخالفات الشزاهة السحيسك تاوثاا فا  الجااة محاك الي ااام  

 وما ه  الزها   واإل  ا ات الها ا الهقاية مشاا قلك تاوثاا. 
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 9102/ لوحدات التدقيق الداخلي الدليل االسترشادي -لثًا:ثا

 اام  ذااكاك ف ياا  عسااك مذااي ك ماان السحاساالان ال ااانهناان فاا  داجاا   الذااؤون الفشاااة والاراسااات 
ودواج  الياقا  احخ   لغ ض  حامق الالاك احسي شادذ لهتاات الياقا  الااخر  واليذ سال  وان  ام 

 .2557اعسامذ خل  عام 

ان الااااا  احساسااا  مااان هااايا الياااااامك 
مدااااعا  السااااق  الاااااخر  فااا  ادا  مااماااذ وفااا  

والساااااااما  السايساااااا   واألساااااالاااتااااااث ال ااااا ل 
  لااااا  افزااااك السسارسااااات فاااا    اااااام فاعراااااة و 

الياااااقا   ااااسان  ااااهد  و نظااااام ال قا ااااة الااخراااااة 
وأعااااااد  يشفااااايالو اليخ ااااا  فاااا  م ترااااة الااااااخر  
 الي اري 

 

الهتاات الحكهماة السسهلة من السهازنة الاامة لراولة ووتاات ال  ات ويذسك ن ال   لا  الالاك 
 اسن الاالاك لريالاا  عان الهتااات الااخراة    الهتاات الحكهماةوقا وردت علار    الاام السسهلة ذا اا  

 . سن ن ال الي لا 
  -ميال  الالاك من ار اة فره  : 

رشظاام لياا ض الس هماات احساسااة و السلادل والسفاهام السيار ة بشظام ال قا اة الااخرااة  -:الفرك احو 
 ذ.  ااسوإ  ا ات 

 حااق مفاااهم لرياااقا  الااااخر  ومااا اق  ااذ السااااما  الاولاااة لرسسارسااة الساشاااة لرياااقا   -:الفرااك ال ااان 
 .الااخر 

الرااادر  ي اااري  وإدار  انذاا ياا وأنااهات الـافاااة  ذااكاك وتاااات الياااقا  الااااخر  للاااان  -:ال الااقالفرااك 
 عشاا.

 .اح  ا ات الاسراة ليشفاي اب ز ماام الياقا  الااخر  -:الفرك ال ا ا
 

 

 2019/  تقخيخ اطار قياس اداء الجيهان -ًا:رابع
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تسثمت السؤشػخات السعتسػجة فػي اعػجاد هػحا التقخيػخ 
والسؤشػخات واالبعػاد  بالسجاالت الخئيدية  )الدتة (

التػػي تزػػسشها كػػل مجػػال، حيػػث تػػم التخكيػػد عمػػى 
السػػػهاطن التػػػي تتطمػػػب اجػػػخاء التحدػػػيشات ودعػػػم 

مدػػػػتهى كػػػػل مجػػػػال مػػػػن قػػػػجرات االجهػػػػدة عمػػػػى 
 السجاالت والستسثمة باالتي:

 السجال رقم )أ( : االستقاللية واالطار القانهني»
 السجال رقم )ب( الحهكسة الجاخمية واألخالقيات»
 السجال)ج(جهدة الخقابة وإعجاد التقاريخ»
السجػػػػال)د(اةدارة الساليػػػػة واأللػػػػهل وخػػػػجمات »

 الجعم
 السجال)ه( السهارد البذخية والتجريب»
 جال)و(االتراالت وإدارة ألحاب السرمحةالس»

 اام اعيساااد ع ااار قااااس أدا  أ اااز  ال قا ااة الاراااا 
ليحامااااااااا مداااااااايه  أدا  دمااااااااهان ال قا ااااااااة السالاااااااااة 
اح حااااادذ م ارنااااة  السسارسااااات الاولاااااة الجاااااا   
ولذااسهلاة هاايا اإل ااار  غاا) الشظاا  عاان هاكااك 
سااة والراالتاة ومداايه  الي ااهر  فأنااذ ماان  الحـه
السسكاان اساايخاامذ لرسداااهسة فاا   حدااان و شساااة 

لاااااامهان مااااان خااااال  اسااااايخاام مجااااااحت قاااااارات ا
الي اااام الااهارد  فاااذ  فزاال  عاان  حامااا ن اااط ال ااه  
والفاااا ص و ازيزهااااا و ذااااخاص تاااااحت الزااااا  
وماالجياااا هاايا ماان  اااة  وماان  اااة اخاا   ياااا 
هااايا الاااامهان ذات صااارة وثا اااة  السشظساااة الاولااااة 

وقااا شااسك ن ااال الي اااام ع ااار الاسااك ال ااانهن      
والسؤسداااااا   وعسرااااااات ال قا اااااة السالااااااة واحليااااازام 

  2505  2504واألدا  خاااااااااااااااااااال  الدااااااااااااااااااااشهات  
  تااااق  ااام   لاااا   سااااا مؤشااا ات الي ااااام 2506

ماااااا ميارااااا   احخيراصاااااات ال زااااااجاة    أساااااي شا 
ومسااا  جااار اإلشااار  علاااذ هااه اعيساااد عااا  مرااادر 
لجسا اللاانات ألغ اض الي اام  يس اك فا  ال اهانان 
واألنظسة والياراسات وقهاعاا الدارهك الساشا  وأدلاة 
الياااااااقا  السحراااااااة ومشاجاااااااات الياااااااقا  السايسااااااا  
والس اااا لت الذخرااااة ماااا مس رااا  اإلدارات الارااااا 

  الاااامهان وم ارنيااااا ماااا السؤشااا ات الاااهارد  فااا  فااا
 اإل ار السيـهر .
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 الاثصالمعلىمات 

د مً املعلىمات والاس ٌسزها استقبال  تفسار للمٍش

التىاصل في طزحها  استفساركم واي امىر ثزغبىن 

ً الاثية:  معىا عبر العىاٍو

 دًىان الزقابة املالية الاثحادي

 دًىان الزقابة املالية الاثحادي

 دائزة الشؤون الفىية والدراسات

Website: www.fbsa.gov.iq 

e-mail: info@fbsa.gov.iq 


